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Caxias do Sul, 09 de Abril de 2020. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

PROPOSTA  
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
 

ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE 
PROCESSO ASSISTENCIAL 

- REV 00 -  
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
Taquari – RS 

A/C Sra. Etiene Marques 
Secretária Adjunta 

 
 

 

Foco: 
Assessoria Técnica 

 

 

Escopo: 
Apoio na instalação, operação, funcionamento, higienização de equipamentos médico 

hospitalares: Bomba de infusão, respirador e monitor multiparamétrico 
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Prezados Senhores, 
 

É com satisfação que apresentamos este projeto / proposta de prestação de serviços.  

Gostaríamos de agradecer desde já por esta oportunidade e salientar que a EJRos Brasil, através de 

todas as suas seis unidades de negócios, estará ao vosso inteiro dispor para esclarecer quaisquer 

dúvidas inerentes a este projeto.  

 

Conhecendo a EJRos Brasil 
 

A EJRos Brasil tem se posicionado cada vez mais como uma alternativa eficiente em soluções 

integradas em gestão. Buscamos através de nossas seis unidades de negócios oferecer produtos 

integrados e complementares que aumentem a competitividade de nossos clientes, facilitando sua 

gestão, crescimento e sustentabilidade.  

 

> Nosso Slogan: Tornando sua empresa mais competitiva. 

> Nossa Missão: Tornar empresas mais competitivas. Mais do que apenas fazer um trabalho e prestar 

um serviço, ajudamos a transformar pessoas e organizações a serem melhores. 

> Nossa Visão: Manter-se como um referencial em soluções integradas em gestão no RS e tornar-se 

uma referência no sul do país até 2022.  

> Nossos Valores: Profissionalismo - Senso de Equipe - Transparência - Ética - Integridade - Respeito - 

Discrição. 

> Nossos Princípios: Administrar pela razão - Decidir baseado em dados e fatos - Implantar controles 

efetivos - Intolerância ao prejuízo - Respeitar a rede de relacionamentos. 
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Nossas Unidades de Negócios (Breve Descritivo) 
 

A EJRos Brasil buscou organizou-se através de unidades de negócios independentes e 

complementares de forma a oferecer ao mercado uma solução completa e atrativa, dentro dos 

padrões de qualidade já conhecidos pelos clientes da EJRos. Cada unidade de negócios tem o 

seguinte escopo de atuação: 

 

- EJRos Assessoria: Principal unidade de negócios da EJRos Brasil, a EJRos Assessoria visa oferecer 

ao mercado serviços de assessoria nas áreas de Planejamento Estratégico, Sistemas de Gestão 

baseados em requisitos normativos (destacando-se as normas ISO 9001 - Qualidade, ISO 14001 – 

Meio Ambiente, SASSMAQ – Saúde e Segurança no Transporte, FSC – Manejo Florestal, PBQP-H – 

Qualidade na Habitação, ONA - Acreditação Hospitalar, PALC e DICQ – Programas de Qualidade para 

Laboratórios, ISO TS 16949 – Qualidade no Setor Automotivo, ISO 17025 – Qualidade em Laboratórios 

de Ensaios, ISO19600 – Gestão de Compliance e inclusive / especialmente, sistemas de gestão para 

certificação de produtos para atendimento de regras de avaliação de conformidade de produtos – 

selos INMETRO, UL e Marcação CE), Gestão de Marketing e Vendas entre outros, como Diagnóstico 

Empresarial, Inventário de GEE – Gases de Efeito Estufa, Gestão de Riscos e Planos de Negócios. 

- EJRos Call Center: Um Call Center está disponível para os clientes terceirizarem diversos serviços, 

desde pesquisas de satisfação de clientes, pesquisas de prospecção de mercado, pesquisas de pós- 

vendas ou pós-entregas, terceirização de SAC, Ouvidoria e Canal de denúncias, entre outros serviços. 

- EJRos Metrologia: De forma a facilitar a calibração de equipamentos de medição de seus clientes, 

a EJRos criou a EJRos Metrologia, onde os serviços são prestados através de um Laboratório 

Metrológico Móvel, o  Labmóvel EJRos. Além disso, a EJRos Metrologia possui um laboratório fixo, 

para serviços complementares. Os escopos cobertos são dimensional, temperatura, torque, força, 

pressão, grandezas elétricas e calibração de equipamentos eletromédicos, além da calibração de 

gigas de testes de segurança elétrica. Tais escopos são cobertos com padrões rastreáveis à RBC. 

Pacotes de calibração Ouro, Prata e Bronze estão disponíveis aos clientes, com diversos descontos 

especiais. 
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- EJRos Ensaios: A EJRos Ensaios possui o LEMCO, Laboratório de Ensaios de Mobiliário Corporativo. 

O LEMCO é um laboratório de ensaios acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do 

INMETRO sob número CRL0921 e está capacitado para realizar: 

 
 Ensaios de qualidade de produtos (cadeiras, mesas, armários, gaveteiros, balcões, etc.); 

 Ensaios de qualidade de materiais (revestimentos, bases, rodízios, encostos, ...); 

 Ensaios para homologação de novos fornecedores para fabricantes de mobiliário; 

 Ensaios para homologação de novas matérias-primas para mobiliários corporativos; 

 Ensaios relacionados ao desenvolvimento de novos produtos; 

 Ensaios relacionados para alterações em produtos existentes; 

 Emissão de laudos de conformidade para concorrências e licitações; 

 Emissão de relatórios de conformidade de ensaios para fins de certificação de produtos. 
 
 

- EJRos Treinamentos: A EJRos Treinamentos oferece aos seus clientes e parceiros, cursos e 

treinamentos para proporcionar a capacitação, o aperfeiçoamento e a reciclagem dos seus 

colaboradores nas mais diversas áreas. A grade de treinamentos disponível para cada semestre está 

atualizada no site da empresa. Cursos “in company” também estão disponíveis. 

- EJRos Parcerias: Produtos e serviços não oferecidos diretamente pela EJRos Brasil são 

disponibilizados através de empresas parceiras, onde a EJRos firmou parcerias comerciais, sempre 

com exclusividade para suas regiões de atuação. Desta forma a EJRos Brasil torna-se efetivamente 

uma solução completa para seus clientes. 

 

Ainda em dúvida para contratar a EJRos Brasil? 
 

Somos uma das melhores, mais completas, bem estruturada, reconhecida e prestigiada empresa em 

nosso segmento de atuação. Nossa seriedade, entusiasmo, capacidade de trabalhar em equipe, 

assertividade e foco nos objetivos propostos em cada projeto, além do alto nível de fidelização e 

satisfação de clientes, são nossos principais diferenciais de mercado. A EJRos Brasil possui hoje uma 

carteira de mais de 350 clientes que referenciam o alto grau de maturidade de suas soluções.  

 

Conheça melhor a EJRos Brasil em www.ejros.com.br 
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Conhecendo Melhor a EJRos Assessoria, unidade envolvida neste projeto  
 

A EJRos Assessoria é a unidade de negócios da EJRos Brasil especializada em Gestão por Resultados, 
que consiste na implantação, manutenção e treinamentos referentes à Planejamento Estratégico, 
Sistemas de Gestão para atendimento dos mais distintos requisitos normativos, com foco na 
certificação de processos e produtos, e na Gestão de Marketing e Vendas visando  a melhoria da 
competitividade organizacional através de ações comerciais. É uma das mais tradicionais e 

reconhecidas empresas neste ramo de atividade, atendendo com êxito a clientes de todo Brasil. 
 
Nossos Produtos: A EJRos Assessoria disponibiliza 3 produtos basicamente. São eles:  
 
 
Planejamento Estratégico Simplificado: A EJRos Assessoria, 
através de uma abordagem, simples, prática e direta, implanta a 
ferramenta de planejamento estratégico, envolvendo desde a 
definição das estratégias até os respectivos planos de ação. O 
método adotado para montagem e implantação segue a filosofia 
de Michael Porter e a gestão do planejamento é realizada através 
de BSC – Balanced Scorecard.  
 

 
Sistemas de Gestão: A EJRos Assessoria aplica todas as metodologias 
para construção de um modelo de trabalho apropriado ao negócio do 
seu cliente. São utilizadas todas as ferramentas para garantir o melhor 
desempenho, sempre buscando atender aos requisitos aplicados a 
processos e produtos, tais como normas e portarias. A EJRos Brasil é 
uma das maiores especialistas para o desenvolvimento de sistemas de 
gestão voltados a aprovação e certificação de processos e de produtos  
de acordo diversos normas, portarias e regulamentos.  
 
 
 
Usina de Clientes: Este produto foi criado para ajudar as 
empresas a vender mais e melhor, através do estudo macro 
econômico dos cenários comerciais e da aplicação de um Plano 
Comercial voltado a fortalecer as ações da empresa junto ao 
mercado. O Usina de Clientes é o resultado de uma Joint venture 
da EJRos Assessoria com a empresa italiana BSPartner. 
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  Saiba mais sobre a terceirização de projetos 

 
Gostaríamos de destacar alguns fatores interessantes e que talvez vos auxiliem nesta importante 
decisão, tornando claros os principais pontos que devem ser avaliados e considerados antes da 
contratação de uma empresa terceira para realização de um projeto. A terceirização de determinadas 
atividades é reconhecida como uma metodologia viável quando a empresa não detém toda a 
tecnologia necessária, precisa de resultados rápidos e eficientes, necessita de pessoal qualificado e 
não possui ou não é apropriado desenvolver tais valores dentro de sua própria estrutura atual. Cabe 
salientar que a escolha de uma empresa de assessoria ou consultoria, pela importância e pelo próprio 
investimento realizado, deve ser criteriosa e consensual, levando em consideração os seguintes 
aspectos: 
 
- Verifique se vossa necessidade está direcionada para uma empresa de Assessoria ou Consultoria, lembrando que 
empresas de Consultoria atuam basicamente na transferência do conhecimento, enquanto as de Assessoria, além de 
transferir conhecimento, auxiliam na execução das atividades; 
 
- Verifique a idoneidade, credibilidade, consistência, apresentação, conhecimento e capacidade da empresa que está 
oferecendo os serviços, em atender vossas necessidades;  
 
- Avalie a formação da equipe, a experiência e o perfil dos profissionais disponibilizados para o projeto; 
 
- Verifique e se informe com a carteira de clientes disponibilizada pela ofertante, os trabalhos já realizados e os resultados 
obtidos; 
 
- Informe-se sobre a metodologia, o histórico, a cultura, os meios de controle aplicados ao projeto, a tecnologia 
desenvolvida e os prazos envolvidos; 
 
- Não deixe de questionar se a empresa possui uma solução completa e apropriada ao projeto, identificando parceiros e 
complementos oferecidos; 
 
- Analise bem os diferenciais das empresas, identificando pontos de aderência à vossa organização; 
 
- Solicite, leia e entenda todas as cláusulas do contrato proposto, analisando multas ou quaisquer exigências do mesmo, 
cientes dos direitos e deveres de cada parte envolvida; 
 
- Em caso de dúvidas, sempre questione e faça constar em contrato às negociações preliminares;  

 
Com todas estas informações levantadas, cientes da capacidade da empresa consultada em prover as 
melhores soluções e atender as expectativas da contratação, avalie preços e condições de 
pagamento. Lembre que o valor de uma boa assessoria, como um padrão balizador mundial, costuma 
equivaler ao preço de uma consulta médica particular, de um bom especialista local. 
 
Se ainda restaram dúvidas, sugerimos consultar a norma NBR ISO 10019 - Diretrizes para seleção de 
consultores de sistemas de gestão de qualidade e uso de seus serviços, a qual podemos dispor via 
vossa solicitação. Esta norma é uma importante ferramenta, pois engloba todos os aspectos 
necessários para seleção de uma assessoria. 
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OBJETIVOS DESTE PROJETO 
 

Auxilinar na operacionalização dos equipamentos e processos relacionados de monitores 
multiparamétricos, bombas de fusão e respiradores no Hospital São José de Taquari, buscando: 
 

1 – Auxiliar nos desenhos do processo, no treinamento das equipes, no desenvolvimento de rotinas 
(descrição dos POP´s) e na avaliação das melhores formas e métodos para garantir a segurança das 
equipes e dos pacientes. 
2 – Auxiliar na operacionalização dos equipamentos e na inclusão dos mesmos no processo 
assistencial. 
 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

 Equipamentos funcionais 
 Equipe treinada em sua operação 
 Processo definido 
 Segurança dos pacientes e da equipe assistencial envolvida 

 
 

TEMPO ESTIMADO PARA EXECUÇÃO 
 

O projeto será executado através de 3 dias de trabalho (diárias), sendo que cada diária tem tempo 
estimado de 8 a 9 horas de trabalho. Este tempo de trabalho para o projeto é sugestivo. Dependendo 
do interesse e demanda da organização e velocidade de execução do projeto, este tempo pode ser 
revisto, para mais ou para menos. 
 
 

METODOLODIA DE TRABALHO 
 

Os trabalhos serão realizados através de visitas de assessores da EJRos Brasil “in loco”, isto na, no 
endereço do cliente, conforme orientações e em datas pré-agendadas, onde serão repassadas 
informações e conhecimentos, além da realização de diversas atividades para busca do objetivo deste 
projeto, de forma a permitir sua rápida e eficaz implementação.  
 
 

ASSESSORES ENVOLVIDOS NESTE PROJETO 
 

A EJRos Assessoria sempre designa para seus projetos uma equipe qualificada e com experiência no 
tipo de trabalho a ser efetuado e no ramo de atividade de seus clientes. Para este projeto está sendo 
sugerida a seguinte equipe: 
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Gerente de Projeto* Everton J. De Ros 

Assessor Executivo** Fabíola Bazana 

Assistente Administrativo*** Camila Dering 
 O perfil dos assessores da EJRos estão disponíveis em nosso site: www.ejros.com.br 

 

* Gerente de projeto  Dá as diretrizes do projeto, acompanha resultados e verifica se o 
cronograma está sendo executado de acordo com o planejado. 
 

** Assessor Executivo  Realiza a implantação do projeto em si, dando suporte e treinamento aos 
envolvidos.  
 

*** Assistente Administrativo  Realiza o controle administrativo do projeto, emitindo extratos, 
notas fiscais e prestando apoio de logística e comunicação entre a empresa e os assessores 
designados. 
 

OBS: O valor da hora de projeto cobrado cobre os custos de toda equipe envolvida. 

 

 
INVESTIMENTO NESTE PROJETO 
 

 

Valor deste Projeto: R$ 8.400,00  (Oito Mil e Quatrocentos Reais) 
  

 
OBS 1: Todas as operações, preparo de materiais, estudos, pesquisas,... que o assessor realizar fora das instalações do 
cliente para garantir a qualidade do atendimento, bem como os eventuais atendimentos por telefone e e-mail, não terão 
custos para o cliente, a não ser que previamente combinado em virtude de situações específicas.  
 
 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

Pagamentos após a emissão da nota fiscal e boleto bancário de cobrança, sempre com data de 
vencimento para o dia 15 do mês consecutivo as atividades. 
 
 

INÍCIO DAS ATIVIDADES 
 

Assim que vossa organização determinar a agenda do projeto, com a definição das datas das visitas. 
Para tanto é necessário o envio do cadastro da SMS de Taquari para EJRos Brasil, bem como logotipo 
em alta resolução, para que os documentos do projeto possam ser iniciados e personalizados.  
 
 
 
 

 

http://www.ejros.com.br/
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LOGÍSTICA 
 

Valores da logística para atendimento na sede da empresa, na cidade de Taquari – RS, incluso no 
valor da proposta. 
 
 

CLIENTES REFERENCIAIS 
 

A EJRos Brasil atende a uma gama distinta de clientes, de vários tamanhos e em vários segmentos, 
atuando na indústria, no comércio e nos mais diversos ramos de serviços. Atualmente são mais de 
350 clientes atendidos. A lista completa e atualizada de clientes pode ser solicitada, inclusive clientes 
referenciais para o tipo de projeto foco desta proposta, através do e-mail sac@ejros.com.br. Maiores 
informações sobre a EJRos Brasil estão disponíveis no site da empresa em www.ejros.com.br. 
 
 
No aguardo de vosso pronunciamento em relação às condições apresentadas, colocamo-nos ao vosso 
inteiro dispor para esclarecer eventuais dúvidas. 

 
 
 

Atenciosamente, 
 

 
 

Everton J. De Ros 
Diretor Executivo 

EJRos Brasil 
deros@ejros.com.br 

(54) 99971.5320    
 

 
 

Esta proposta é valida por 30 dias a partir da data de sua emissão. 

 
 

mailto:deros@ejros.com.br


RATIFICAÇÃO 

 

 

 

Ratifico a Dispensa de Licitação para a contratação da empresa EJROS ASSESSORIA 

TÉCNICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.341.286/0001-20, apta para ministrar 

treinamento e assessoramento do Corpo Clínico do Hospital São José, bem como das equipes 

da atenção primária de saúde (UBS’s e ESF’s), no manejo dos equipamentos adquiridos para 

o tratamento dos pacientes vitimados pelo Covid-19, com base no Parecer 113/2020, forte no 

art. 24, inc. IV, da Lei 8.666/93, bem como no artigo 4º, da Lei 13.979/2020 e, ainda, no 

Decreto Municipal nº 3.943, de 19 de março de 2020. 
 

 

Taquari, 22 de abril de 2020. 

 

 

_____________________________________________ 

EMANUEL HASSEN DE JESUS 

Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MUNICÍPIO DE TAQUARI 

Dispensa de Licitação Nº 019/2020 

 

O Prefeito Municipal, EMAUEL HASSEN DE JESUS, ratificou o procedimento de Dispensa de 
Licitação para a contratação da empresa EJROS ASSESSORIA TÉCNICA LTDA, inscrita no CNPJ 

sob nº 04.341.286/0001-20, apta para ministrar treinamento e assessoramento do Corpo Clínico do 

Hospital São José, bem como das equipes da atenção primária de saúde (UBS’s e ESF’s), no manejo 

dos equipamentos adquiridos para o tratamento dos pacientes vitimados pelo Covid-19, com base no 
Parecer 113/2020, forte no art. 24, inc. IV, da Lei 8.666/93, bem como no artigo 4º, da Lei 

13.979/2020 e, ainda, no Decreto Municipal nº 3.943, de 19 de março de 2020. 

Taquari, 22 de abril de 2020. 



 


